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ملخص

بعــد عاصفــة احلــزم أدرك احلوثــي وداعمــوه حجــم نفــوذ الســعودية يف اليمــن، بعــد أن حاولــوا جتــاوزه 
باالعتمــاد علــى الدعــم اإليرانــي، وهــو مــا اضطــره أخيــراً إلــى فتــح قنــوات تواصــل مــع الســعودية 
للتفــاوض علــى حســاب حلفائهــا، وقــد كان للضغــوط الدوليــة تأثيــر جلــي يف املباحثــات والتفاهمــات بــن 
الســعودية واحلوثيــن، التــي لــم تصــل إلــى درجــة املصاحلــة بعــد؛ إذ مــا زالــت اململكــة تصنــف احلوثيــن 
علــى أنهــم جماعــة إرهابيــة، ولــم تلتــزم اجلماعــة بعــُد بتنفيــذ أهــداف عاصفتــي احلــزم واألمــل؛ وأبرزهــا 
عــودة ســلطة الرئيــس هــادي، وتســليمها الســاح الثقيــل. ومــع ذلــك فقــد لوحــظ حتســن يف اخلطــاب 
اإلعامــي والسياســي لطــريف التفــاوض، ومــن ثــم فــإن مســتقبل العاقــة مرتبــط بنتائــج املفاوضــات يف 

الكويــت، وتعاطــي احلوثــي مــع امللــف األمنــي والسياســي، وحتكمــه ثاثــة عوامــل رئيســة:

 -حجــم الضغــط الدولــي علــى الســعودية بضــرورة احلــوار مــع جماعــة احلوثــي وعــدم القضــاء عليهــا 
عســكرياً.

 -مقدار حتكم وسيطرة السعودية على حتركات عناصر احلوثي املسلحة يف حدودها مع اليمن.

 -حرص احلوثي على حتييد الدور السعودي يف صراعه مع احلكومة الشرعية.

 -ضغط اجليش الوطني واملقاومة على جماعة احلوثي عسكرياً.

مقدمة

مــع تقــدم قــوات اجليــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية، مســنوَدتن بقــوات التحالــف العربــي بقيــادة 
الســعودية، يف محافظــة صنعــاء، واقترابهــا مــن العاصمــة، وخســارة حتالــف احلوثي-صالــح لعــدد مــن 
املناطــق التــي أســقطوها ســابقاً، وبعــد سلســلة مــن اللقــاءات الســرية يف عــدة عواصــم عربيــة بــن 
ممثلــن عــن الســعودية وجماعــة احلوثــي؛ توجــه وفــد منهــا برئاســة الناطــق الرســمي باســمها محمــد 
ــا،  ــات حســن النواي ــه مــن إجــراءات إثب ــا تبع ــل هــذا التحــرك، وم ــد مث ــة، ويع ــى اململك ــد الســام إل عب
ــى انطــاق عاصفــة احلــزم يف 26 مــارس/آذار 2015م، والهادفــة الســتعادة  ــاً بعــد عــام عل تطــوراً الفت

ــح. ــي صال ــف احلوث ــة مــن حتال ــة اليمني الدول

ــا؛  ــا مــع األحــداث احمليطــة به ــراً يف سياســة الســعودية وتعامله ــراً كبي ــت عاصفــة احلــزم تغي وقــد مثَّل
فانتهجــت املواجهــة املباشــرة بــدالً عــن سياســة احلــذر، بعــد أن وجــدت أمنهــا القومــي تعــرض للخطــر 
ــة يف 21ســبتمبر/أيلول 2014م، واســتكمال ســيطرتهم  ــى العاصمــة اليمني عقــب ســيطرة احلوثيــن عل
علــى مختلــف أجهــزة ومؤسســات الدولــة املدنيــة والعســكرية، وفــرض اإلقامــة اجلبريــة علــى الرئيــس 
هــادي، ثــم اجتياحهــم للمحافظــات، ورافقتهــا سلســلة مــن التصريحــات اإليرانيــة املســتفزة واملبتهجــة 
بســقوط رابــع عاصمــة عربيــة بيدهــا. وقــد تعــززت مخــاوف اململكــة بعــد سلســلة االتفاقــات املشــبوهة 
التــي أبرمتهــا إيــران مــع جماعــة احلوثــي يف األســبوع األول لانقــاب، ويف طليعتهــا اتفاقيــات تســيير 28 
رحلــة جويــة مباشــرة بــن صنعــاء وطهــران، وإيفــاد خبــراء وفنيــن إيرانيــن لليمــن، وأخطــر االســتفزازات 
هــي املنــاورة العســكرية التــي أجرتهــا جماعــة احلوثــي يف مــارس/آذار 2015م علــى حــدود اململكــة يف 
منطقــة كتــاف احلدوديــة مــع جنــران، التــي أشــار إليهــا البيــان األول لعاصفــة احلــزم، وكان ســبق جلماعــة 

احلوثي أن دخلت يف حرب مع السعودية عام 2009م           .

مؤخــراً حققــت حــوارات جماعــة احلوثــي مــع اململكــة األهــداف األولــى املعلنــة كإثبــات حلســن النوايــا، 
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وهــي: وقــف العمليــات القتاليــة علــى احلــدود، ونــزع األلغــام، وإطــاق األســرى، وأرســلت الســعودية 
قوافــل مســاعدات إلــى صعــدة.

هــذه التفاهمــات بــن اململكــة واحلوثيــن لــم تصــل بعــُد إلــى درجــة املصاحلــة؛ إذ مــا زالــت اململكــة تصنف 
احلوثيــن علــى أنهــم جماعــة إرهابيــة، ومــن جهتهــم لــم يلتــزم احلوثيــون بتنفيــذ أهــداف عاصفتــي احلــزم 
ــى مســتوى  ــى حــدوث تقــدم يف العاقــة، فهــل تتطــور العاقــة إل ــاك مؤشــرات عل ــر أن هن واألمــل، غي
ــار يف أي حلظــة؟ هــذا مــا حتــاول هــذه  ــة معرضــة لانهي ــة تكتيكي ــا عاق ــاون؟ أم أنه املصاحلــة والتع

الورقــة اإلجابــة عنــه مــن خــال جملــة مــن احملــددات األساســية لــكل اجتــاه.
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أوالً: دوافع التفاهم

دوافع السعودية

· إيقاف احلرب املباشرة على حدودها اجلنوبية مع اليمن.	
· ــوف 	 ــه، وزرع انشــقاقات يف صف ــن مقاتلي ــح، وإحــداث صــراع ب ــف احلوثي-صال ــك حتال تفكي

ــل. ــن والقبائ ــن العقائدي ــي وخاصــة ب جماعــة احلوث
· تطمن احلوثي وتشجيعه على التسوية السياسية.	
· احتواء الضغوط الدولية عليها، الهادفة إلى إيقاف احلرب والشراكة مع احلوثين.	
· اســتعادة دورهــا املؤثــر يف الشــأن اليمنــي؛ مــن خــال إيجــاد قنــوات تواصــل مســتمرة مــع 	

قيــادات جماعــة احلوثــي، وترغيبهــا يف التقــارب معهــا بــدالً عــن إيــران.
· ضمــان موافقــة مختلــف األطــراف اليمنيــة، ومــن بينهــا احلوثيــون، علــى أي اتفاقيــات قــد 	

تعقدهــا دول مجلــس التعــاون بقيــادة الســعودية مــع احلكومــة اليمنيــة لضمــان منــع أي تهديــد 
مســتقبلي لهــا مــن اليمــن.

دوافع جماعة احلوثي

· حتييــد الســعودية وقدراتهــا العســكرية والسياســية؛ ملعرفتهــا بثقــل دورهــا وتأثيــره يف التحالــف 	
العربــي، وعاقاتهــا الدوليــة، وكذلــك يف الشــأن اليمنــي.

· ــراب قــوات 	 ــب الهزميــة العســكرية املتوقعــة، الناجتــة عــن قراءتهــا لســير املعــارك مــع اقت جتن
ــي واملقاومــة الشــعبية مــن العاصمــة. اجليــش الوطن

· اخلشية من فقدان فرصها السياسية يف املستقبل إذا حسمت املعركة عسكرياً.	
· ترتيب صفوف قواتها، وترميم خسائرها، والتفرغ حلسم اجلبهات الداخلية.	
· ــذي 	 البحــث عــن املشــروعية مــن خــال اســتغال املفاوضــات يف كســر احلصــار السياســي ال

ــت الســعودية مــع  ــى الســلطة، وبحســب مراقبــن فقــد تعامل فــرض عليهــا نتيجــة انقابهــا عل
احلوثيــن كشــريك أمــر واقــع؛ حلفــظ أمــن احلــدود علــى حســاب احلكومــة اليمنيــة، واســتطاع 
وفــد احلوثــي اســتغال حضــوره مشــاورات الكويــت، وعقد سلســلة مــن اللقاءات مع دبلوماســين 

ووســائل إعــام.
· ــي وإخراجــه عــن 	 ــق مبســتقبل النظــام اليمن ــة تتعل ــع اململك ــات مباشــرة م ــد اتفاق ــة عق محاول

طريــق احلــوار اليمنــي، وااللتفــاف علــى قــرار مجلــس األمــن .2216
· اخلــوف مــن فقدانهــا الســيطرة علــى املواطنــن نتيجــة احتقانهــم مــن ممارســاتها القمعيــة، 	

وفقدانهــم ألبســط مقومــات احليــاة؛ كانعــدام الكهربــاء، وغــاء األســعار غــاء جنونيــاً، وفقــدان 
فــرص العمــل.

ثانياً: محددات العاقات السعودية احلوثية

تتحكــم مجموعــة مــن احملــددات يف تعامــل الســعودية مــع مــا يجــري يف جارتهــا اليمــن، ويتصدرهــا 
األكثــر  وخاصرتهــا  االســتراتيجي  عمقهــا  اليمــن  يف  تــرى  فاململكــة  والسياســي؛  األمنــي  احملــددان 
ــة يف اليمــن،  ــى الســلطة والدول حساســية. وقــد أدى صعــود جماعــة احلوثــي الســريع، واســتياؤها عل
إلــى قلــب موازيــن القــوى، واختــال ضوابــط وحــدود التعامــل بــن الســعودية واليمــن وقــواه السياســية 

واملجتمعيــة.
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1- احملدد األمني

ترتبــط اململكــة العربيــة الســعودية بشــريط حــدودي ميتــد مــن البحــر األحمــر غربــاً حتــى ســلطنة عمــان 
ــان،  ــال شــاهقة ووعــرة، ومنحــدرات شــديدة، وودي ــن جب ــوع تضاريســه ب ــم، تتن شــرقاً، بطــول 1458 ك

وشــريط ســاحلي، باإلضافــة إلــى صحــراء الربــع اخلالــي.

هــت  وقــد اتســمت ســلطة الدولــة يف اليمــن بالضعــف، وتاعــب نظــام صالــح بالورقــة األمنيــة، الــذي ُوجِّ
لــه كثيــر مــن االتهامــات بتوفيــر البيئــة املناســبة لتكاثــر اجلماعــات املســلحة املنظمــة وســيطرتها علــى 
مناطــق عــدة، وفــرض إرادتهــا علــى الســكان خــارج ســلطة الدولــة، كجماعــة احلوثــي. ويضــاف إلــى ذلــك 

انتشــار عمليــات التهريــب والهجــرة غيــر النظاميــة علــى طــول احلــدود اليمنيــة الســعودية.

وقــد أدارت الســعودية عاقاتهــا مــع اليمــن مــن خــال اللجنــة اخلاصــة التــي شــكلتها ملراقبــة الوضــع 
اليمنــي والتأثيــر فيــه، رأَســها األميــر ســلطان حتــى وفاتــه، وهــي تصــرف مرتبــاٍت لبعــض القيــادات 

ــي. ــم ســاند احلوث ــل، وبعضه العســكرية والسياســية ومشــايخ القبائ

ــي يف  ــاً مــع جماعــة احلوث ــن حروب ــدة وحجــة اليمنيت ــي صع وقــد شــهدت حــدود اململكــة مــع محافظت
2009 و2015-16، وتعتقــد الســعودية بخطــر عاقــة إيــران بجماعــة احلوثــي، وتقدميهــا لهــم مختلــف 
أصنــاف الدعــم اللوجســتي العســكري والفنــي واإلعامــي، ضمــن اســتراتيجية إيــران يف توســيع نفوذهــا 
ومحاولــة التحكــم يف املنطقــة، لذلــك يعــد هــذا احملــدد مفصليــاً يف تعامــل الســعودية مــع احلالــة اليمنيــة.

2- احملدد السياسي

تولــي الســعودية اليمــَن اهتمامــاً كبيــراً، وتســعى إلقامــة عاقــة جيــدة مــع مــن يحكمــه، ومرجعياتهــا يف 
التعامــل مــع األزمــة اليمنيــة هــي: املبــادرة اخلليجيــة، ومخرجــات احلــوار الوطنــي، والقــرار األممــي 
2216، وقبلهــا اســتراتيجيتها الوطنيــة اخلاصــة بأمنهــا القومــي، التــي متانــع أن يتولــى الســلطة باليمــن 
أي طــرف ال تطمئــن لتوجهاتــه. وتقــول الســعودية إن هدفهــا الرئيســي هــو اســتعادة ســلطة الرئيــس 
هــادي وحكومتــه، ومتكينهــا مــن ممارســة مهامهــا، ورعايــة اســتكمال الفتــرة االنتقاليــة حتــى إقــرار 

ــات. ــد وإجــراء االنتخاب دســتور جدي

· موقف املجتمع الدولي من جماعة احلوثي )أنصار اهلل(	
تعــي الســعودية اهتمــام القــوى الدوليــة، ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد األوربــي، 
بجماعــة احلوثــي املســلحة، وتؤكــد هــذه القــوى دائمــاً ضــرورة إشــراك جماعــة احلوثــي يف حكــم اليمــن 
خــال املرحلــة املقبلــة، ويتهــم خصــوم جماعــة احلوثــي املجتمــع الدولــي بتدليلهــا، والتغاضي عــن انقابها 
علــى الســلطة الشــرعية، وشــنها حروبــاً داخليــة، واختطــاف أكثــر مــن عشــرة آالف مواطــن مــن مختلــف 
الفئــات، بينهــم مســؤولون حكوميــون وسياســيون وصحفيــون. وعلــى الرغــم مــن صــدور القــرار األممــي 
2216 حتــت الفصــل الســابع، لــم تبــادر أيٌّ مــن الــدول دائمــة العضويــة مبجلــس األمــن لتطبيــق القــرار، 
وهــو مــا دفــع دول مجلــس التعــاون، ويف طليعتهــا الســعودية، للتدخــل يف اليمــن؛ اســتجابة الســتغاثة 
الرئيــس اليمنــي، وانســجاماً مــع متطلبــات أمنهــا القومــي الــذي تصدعــت جدرانــه بفعــل انقــاب جماعــة 
احلوثــي وحليفهــا الرئيــس الســابق صالــح، املتحالفــن مــع إيــران؛ اخلصــم الرئيــس للمملكــة باملنطقــة.

وخــال عمليــات التحالــف العربــي الســتعادة الشــرعية باليمــن تعرضــت اململكــة لضغــوط مســتمرة مــن 
قبــل الــدول الكبــرى، وكثيــر مــن املنظمــات الدوليــة إليقــاف احلــرب، وهــي الضغــوط التــي- بنظــر بعــض 
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ــا ســبق  ــكل م ــاء؛ فل ــي واملقاومــة الشــعبية باجتــاه صنع ــش الوطن ــوات اجلي ــن- أوقفــت تقــدم ق املراقب
ــي وهــي مســتحضرة مصاحلهــا وسياســات بعــض  ــره يتوقــع أن تتعامــل اململكــة مــع جماعــة احلوث وغي
الــدول التــي تعمــل علــى إعــادة رســم خريطــة املنطقــة، وجتزئــة دولهــا علــى أســس طائفيــة وإثنيــة تتكفــل 

باســتمرار الصــراع.

ثالثاً: حتديات عاقة جماعة احلوثي بالسعودية

سالح جماعة احلوثي وتنظيمها العسكري:

ميثــل ســاح جماعــة احلوثــي وتنظيمهــا العســكري حتديــاً كبيــراً ومهــدداً لعاقة احلوثي بالســعودية؛ 
فالــدول ال تقبــل بوجــود جماعــة مســلحة علــى حدودهــا، لهــا بنيــة عســكرية منظمــة وعقيــدة قتاليــة 
أيديولوجيــة، وخطــاب ومطامــع تتجــاوز حدودهــا، وتربطهــا عاقــة بدولــة معاديــة، لــذا تســعى 
الســعودية إلــى نــزع ســاح احلوثيــة، يف حــن تــرى اجلماعــة أن يف نــزع ســاحها جتريــداً لهــا مــن 

قوتهــا، وتهديــداً ملســتقبل كيانهــا.

تباين األيديولوجية:

االختــاف األيديولوجــي العصبــوي بــن الســعودية وجماعــة احلوثــي ميثــل حتديــاً آخــر؛ فاحلوثيــة 
جماعــة عقديــة يعتنــق املنتمــي إليهــا أيديولوجيــا الفكــر الشــيعي االثنــا عشــري، بحســب كثيــر مــن 
ــا املؤســس حســن  ــإن زعيمه ــا، ف ــد زيديته ــة وتؤك املختصــن، ومــع أن اجلماعــة تنفــي هــذه الصف
احلوثــي جتــاوز مواقــف الزيديــة مــن الصحابــة. وقــد ســبق لعلمــاء الزيديــة أن أصــدروا بيــان 

اســتنكار وتبــرؤ مــن فكــر جماعــة احلوثــي.

وتأثــرت قيــادة اجلماعــة بتشــيع إيــران، وخــال احلــرب مــع اململكــة كثيــراً مــا ردد إعــام اجلماعــة 
ــوره مــع  ــذي يكــون ظه ــي، ال ــن باليمان ــم احلوثي ــران، وصــف زعي ــي إلي مــع اإلعــام الشــيعي املوال
الســفياني يف الشــام ســبباً يف خــروج املهــدي، بحســب زعمهــم، »فيظهــر اليمانــي ويقتــل قريــش ببيــت 

املقــدس، علــى يديــه تكــون املاحــم« )كتــاب الفــن، نعيــم بــن حمــاد املــروزي، ص 237(.

ويضــاف إلــى ذلــك توعدهــم بدخــول األراضــي املقدســة، ووصــف الســعودية بالوهابيــة التكفيريــة، 
وأنهــا تؤمــن باحلــق اإللهــي باحلكــم، وال يتوقــع أن تتعايــش مــع الســعودية بســام.

عاقــة احلوثيــن بإيــران وحلفائهــا يف املنطقــة، مثــل حــزب اهلل، تثيــر مخــاوف الســعودية التــي  .1
تتهــم إيــران بدعــم جماعــة احلوثــي عســكرياً وماليــاً ولوجســتياً وإعاميــاً، وســبق أن ضبطــت 
القــوات اليمنيــة ســفناً إيرانيــة، منهــا جيهــان1 و2، واعتقلــت اإليرانيــن، وقدمتهــم للمحاكمــة، 
وشــكلت جلنــة مــن األمم املتحــدة للتحقيــق، وأدانــت إيــران، وعندمــا دخلــت قــوات احلوثــي 

صنعــاء أطلقــت ســراح املتهمــن اإليرانيــن.
ــا هــو اســتهدافها  ــي ودعمه ــران جلماعــة احلوث ــي إي ــرى مختصــون أن الهــدف الرئيــس مــن تبن وي
الســعودية، ويعــد حــزب اهلل اللبنانــي يف طليعــة حلفــاء إيــران الداعمــن للحوثيــن، ويُعتقــد أنــه 
املشــرف عليهــم، وقــد تفاخــر أمينــه العــام بوقــوف حزبــه مــع جماعــة احلوثــي ضــد احلــرب التــي 
تشــنها الســعودية، معتبــراً إيــاه أشــرف مــن محاربــة إســرائيل. وقــد بثــت قنــاة العربيــة مقطعــاً 
مصــوراً يظهــر خبــراء مــن حــزب اهلل يدربــون احلوثيــن علــى التخطيــط وإدارة العمليــات العســكرية، 
وحتــدث يف املقطــع عــن ترتيبــات لعمليــة تفجيريــة يف األراضــي الســعودية. وجــدد قائــد اجلماعــة، 
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عبــد امللــك احلوثــي، تأكيــد شــراكتهم يف رســالته لتعزيــة أمــن عــام حــزب اهلل مبقتــل قائــد قواتــه يف 
ســوريا« :إننا ونحــن نواجــه قــوى الطغيــان واالســتكبار يف نفــس املعركــة ومــن داخــل اخلنــدق نفســه 

وحتــت الرايــة نفســها.»
عاقة جماعة احلوثي بنظام صالح: .2

ــد ســنوات مــن  ــاء رفضــت الســعودية التعامــل مــع الرئيــس الســابق بع ــد دخــول احلوثيــن صنع بع
الدعــم؛ النزعاجهــا مــن طريقــة إدارتــه مللــف جماعــة احلوثــي، واتهامــه بدعــم اجلماعــة الســتغالها، 
وفضلــت الســعودية التعامــل مباشــرة مــع احلوثيــن؛ يف محاولــة خللخلــة حتالــف احلوثي-صالــح، 

لــذا فاســتمرار التحالــف يعــد حتديــاً لتطــور عاقــة احلوثــي بالســعودية.

سلوك احلوثيني وفقدان الثقة:

كثيــراً مــا تُتَّهــم جماعــة احلوثــي بعــدم االلتــزام بنتائــج املفاوضــات مهمــا كانــت قدراتهــا ضعيفــة، 
فاجلماعــة تُعــرف باعتمادهــا التكتيــك واملراوغــة والتضليــل يف خطابهــا السياســي وعملهــا امليدانــي، 
وقــد كشــف اللــواء أنــور عشــقي، رئيــس مركــز الشــرق األوســط للدراســات االســتراتيجية، عــن 
تواصــل اجلماعــة مــع الســعودية، وتعهــد عبــد امللــك احلوثــي بخــط يــده بالتعــاون مــع الســعودية بــدالً 

عــن إيــران مقابــل دعــم جماعتــه.

تعدد الفاعلني يف الساحة اليمنية وتقاطع مصاحلهم:

تربــط اململكــة عاقــات قدميــة وقويــة بعــدة أطــراف مينيــة، تــرى يف تقــارب اململكــة مــع احلوثيــن 
خطــراً علــى مصاحلهــا، ومــن ثــم فاململكــة حريصــة علــى عاقتهــا بهــذه األطــراف املتصارعــة 
واملتنافســة مــع جماعــة احلوثــي، خصوصــاً أنهــا ال تثــق باحلوثيــن، ولهــذا فهــي حريصــة علــى إعــادة 
التــوازن يف احلالــة اليمنيــة، وحصــر نفــوذ جماعــة احلوثــي يف أضيــق نطــاق، وتــرى أن مــن مصلحتهــا 

عــدم تصــدر أي طــرف محلــي للمشــهد اليمنــي.

رابعاً: السيناريوهات

عاقــة الســعودية بجماعــة احلوثــي املســلحة هــي خيار الضرورة ال االختيار بالنســبة إلــى طرفيها؛ نتيجة 
لاختافــات  الفكريــة، وتناقــض املصالــح، وإصــرار جماعــة احلوثــي علــى احتفاظهــا بالســاح وعاقتهــا 
بإيــران ومشــروعها يف املنطقــة، ومــا زالــت السياســة اخلارجيــة للســعودية االندفاعيــة يف طــور التشــكل 
املغايــر ملاضيهــا احلــذر املتصــف بالسياســة الناعمــة. وباســتحضار الضغــوط الدوليــة وصمــود الهدنــة 
حتــى اللحظــة مــع تعثــر املفاوضــات اليمنيــة بالكويــت، ميكــن استشــراف مســتقبل العاقــة يف ســيناريوين 

اثنن:

السيناريو األول:

ــى املــدى القريــب أو املتوســط :على املــدى القريــب :أن  ــار التفاهمــات وعــودة مواجهــة متوقعــة عل انهي
يتســبب تعثــر  مفاوضــات احلكومــة اليمنيــة الشــرعية املدعومــة ســعودياً، مــع حتالــف احلوثي-صالــح 
بالكويــت، يف انهيــار كلــي للهدنــة بــن اجليــش الوطنــي واملقاومــة الشــعبية وبــن قــوات حتالــف احلوثــي-
صالــح، ومعــاودة قصــف طائــرات التحالــف العربــي ملواقــع قــوات احلوثي-صالــح، ويتزامــن مــع إطاقهــا 
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مستقبل عالقة الحوثيين بالمملكة العربية السعودية.. 
بعد التفاهمات األخيرة

بعــض الصواريــخ باجتــاه األراضــي الســعودية ومهاجمتهــا بريــاً، وســيتمكن اجليــش الوطنــي مــع املقاومــة 
الشــعبية مبســاندة التحالــف العربــي مــن التقــدم باجتــاه صنعــاء، وقطــع طريقهــا مــع صعــدة، وفــك 

احلصــار عــن تعــز، وتعــاد العمليــة السياســية مــرة أخــرى أو احلســم العســكري.
علــى املــدى املتوســط :ميثــل احتفــاظ جماعــة احلوثــي بالســاح الثقيــل، وتعزيــز قواتهــا يف احلــدود 
ــن الســعودية  ــة ب ــي، شــرارة املواجه ــي الداعــم للحوث ــدور اإليران ــروز ال ــاودة ب ــة الســعودية، ومع اليمني
وجماعــة احلوثــي مجــدداً، خصوصــاً أن الســعودية تــدرك أن أمنهــا القومــي يف خطــر بعــد أن أصبحــت 

محاصــرة مــن قبــل حلفــاء إيــران يف اليمــن والعــراق.
قابليــة حتقــق هــذا الســيناريو نابعــة مــن محــددات السياســة اخلارجيــة للســعودية وضــرورة أمنهــا 

القومــي:

 -ماضــي الصــراع بــن جماعــة احلوثــي والســعودية، وقصــف األولــى األراضــي الســعودية بالصواريــخ 
علــى الرغــم مــن الهدنــة، وإصرارهــا علــى احتفاظهــا بالســاح، الــذي ميثــل تهديــداً خطيــراً للســعودية.

 -توتــر العاقــات الســعودية اإليرانيــة، وعاقــة األخيــرة املشــبوهة بجماعــة احلوثــي، واســتخدام إيــران 
حللفائهــا يف توســعة نفوذهــا علــى حســاب الســعودية، ومطالبتهــا بتدويــل إدارة األماكــن املقدســة مبكــة 

واملدينــة.

 -حــرص الســعودية علــى إعــادة التــوازن يف اليمــن، ســلماً أو حربــاً، مبــا يحقــق مصاحلهــا وأمنهــا 
القومــي، واالســتفادة مــن طلــب الرئيــس اليمنــي بتدخلهــا عســكرياً.

السيناريو الثاني:

ــل اســتمرار الهدنــة بــن الســعودية وجماعــة احلوثــي عامــًا مشــجعاً لتوقــع اســتمرار التفاهــم، ومــن  مثَّ
ثــم التعــاون، يف الترتيبــات األمنيــة علــى احلــدود الســعودية اليمنيــة، ومنــع الهجــرة غيــر النظاميــة، وعلــى 
الرغــم مــن تناقــض املصالــح سيســعى الطرفــان إلــى محاولــة االســتفادة مــن اخليــارات الســلمية لبنــاء 
عاقــات تعــاون، وإعــادة اكتشــاف لآلخــر معــززة بالضغــط الدولــي علــى الســعودية، وضعــف ثقتهــا بقــدرة 

احلكومــة اليمنيــة علــى بســط نفوذهــا، وخاصــة محافظــة صعــدة يف الوقــت الراهــن.

مــا يضعــف هــذا الســيناريو أن املصالــح العائــدة علــى الســعودية وفقــه آنيــة، واألخطــار املســتقبلية 
عليهــا كبيــرة؛ نظــراً لطبيعــة  جماعــة احلوثــي العســكرية والعقديــة، وتأثيــر إيــران يف مواقفهــا ضمــن 
اســتراتيجيتها يف احتــواء املنطقــة، وخاصــة األراضــي املقدســة، باإلضافــة إلــى ضعــف الثقــة بــن 
احلوثيــن واململكــة، وصعوبــة أن تقبــل الســعودية بجماعــة مســلحة مامســة حلدودهــا، وإدراكهــا أن هــذا 
اخليــار ســيفقدها حلفاءهــا، باإلضافــة إلــى معرفتهــا بصعوبــة ســيطرة احلوثيــن علــى اليمــن يف املديــن 

ــل. املتوســط والطوي
ختاماً؛ هناك من يرى أن اليمن وفق مساراتها السياسية والعسكرية، والعامل الدولي، ودور األمم املتحدة، 
مرشــح للدخول يف حالة حرب طويلة مع غياب دور احلكومة واملؤسســات الشــرعية، ومن ثم فإن عاقة 
 الســعودية بجماعــة احلوثــي ســتظل محصــورة يف تأمــن كل طــرف نفســه مــن تهديــدات الطــرف اآلخــر.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُِعــّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا االتصــال، إســهاماً منــه يف  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

مواكبة املتغيرات العاملية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.

تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة الفاعلة.

إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي: 

األبحاث والدراسات:   .1

ــة يف مجــاالت تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجي حيــث يقــوم املركــز عل



املركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسامية والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسامي. 

االستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

ــارات.   د امله ــِدّ ــرف وُمتع ــاون مــع كادر علمــي ُمحت بالتع

النشر:   .3

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.




